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1.2.   KRÁSNE BYTOSTI 
r. Guðmundur Arnar Guðmundsson, Island, Dánsko, Švédsko, 
Holandsko, Česká republika, 2022, 123 min., MP15+ 
Štrnásťročný Balli je bytostný outsider z rozvrátenej rodiny. Márne 
hľadá oporu doma či v škole, kde je obeťou šikany. Všetko sa mení 
vo chvíli, keď stretne troch problematických tínedžerov, ktorí ho 

nečakane vezmú medzi seba 

8.2.   NA CESTE 
r. Panah Panahi, Irán, 2021, 91 min., MP 
Rodinu a krajinu, kde sa narodíme, si nevyberáme... Na prvý 
pohľad sa to zdá byť obyčajný rodinný výlet. Mrzutý otec má nohu 
v sadre, starší syn nešikovne šoféruje, mladší sa neúnavne stará o 

rozruch a matka sa snaží všetky tie rozdielne energie harmonizovať. Ibaže zdanie klame. 
Cesta plná smiechu, vtipov a úsmevov naberá znepokojivý smer, o ktorom sa dozvedáme 
len z drobných náznakov. 

 

15.2. KORZET 
r. Marie Kreutzer, Rakúsko, Luxem., Nemecko, Franc., 2022, 113 
min. MP15+ 
Cisárovná Sissi je módnou ikonou a stelesnením mladistvej krásy. 
Píše sa rok 1877 a blížia sa jej štyridsiate narodeniny, no ona, 
spútaná svojím postavením a nevyberavou kritikou okolia, nemá 

veľa dôvodov na oslavu. Chce si zachovať svoj mladistvý vzhľad, a tak si telo obopína čoraz 
tesnejším korzetom. Ale aký život by mohla žiť, keby sa oslobodila od konvencií a pedantnej 
malichernosti viedenského dvora? 

 
22.2.  STOP-ZEMLIA 
r. Kateryna Gornostai, Ukrajina, 2021, 122 min. MP12+ 
Ak sa neodvážiš, nikdy sa nedozvieš. Radikálny, autentický a citlivý 
pohľad na znepokojujúci pocit mladosti a vnútorný pohľad na 
ukrajinskú mládež. Introvertná stredoškoláčka Masha sa považuje 

za outsidera, pokiaľ sa nezdržuje s Yanou a Seniom, ktorí zdieľajú jej nekonformný status. 
Zatiaľ čo sa snaží zvládnuť intenzívne obdobie pred ukončením školy, zamiluje sa a to 
spôsobom, ktorý ju núti vyjsť z komfortnej zóny.... 
 

Filmové projekcie sa  uskutočnia v kine JUNIOR o 19:00 hod. Vstupné 4,-€ a 6,-€ bez preukazu 
FK. Členský preukaz FK? si možno zakúpiť v pokladni kina za 5,- €. Členské preukazy platia pre 
všetky filmové kluby na Slovensku do konca kalendárneho roka 2023. Zmena programu 
vyhradená! Filmový klub premieta pre verejnosť!     w w w . f k o t a z n i k . s k  
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